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Αθήνα, 23/03/2021
 
 
Αγαπητέ Ασφαλισμένε,
 

Το Ασφαλιστήριο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, που

σας απαλλάσσει από το άγχος των καθημερινών κινδύνων και προστατεύει την ποιότητα της

ζωής σας.
 

Το κύρος και η οικονομική ευρωστία της Assicurazioni Generali, ενός από τους μεγαλύτερους

Ασφαλιστικούς Ομίλους παγκοσμίως, εξασφαλίζει την αξιοπιστία του Ασφαλιστηρίου σας και

την ποιότητα των υπηρεσιών που θα έχετε σε περίπτωση αποζημίωσης.
 

Η μακρόχρονη διεθνής αλλά και ελληνική παρουσία της εγγυάται την έμπειρη ορθή και

άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Αυτό το Ασφαλιστήριο προσφέρει την πολύτιμη

τεχνογνωσία και τη δύναμη ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού οργανισμού που στο επίκεντρο

όλων των δραστηριοτήτων του έχει εσάς, τον Ασφαλισμένο.
 

Για οποιαδήποτε νέα ασφαλιστική σας ανάγκη, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον

προσωπικό σας Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της

Generali.
 
Καλώς ήλθατε στην οικογένεια των Ασφαλισμένων της Generali.
 
 
Με εκτίμηση
Για τη GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.

Πάνος Δημητρίου Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Chief Technical Manager
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Ασφαλιστήριο
Γενικής Αστικής Ευθύνης
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
 
 

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διεύθυνση : ΑΧΑΡΝΩΝ 29

 104 39  ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. : 099032103

 

Στοιχεία Ασφαλιστηρίου

Αριθμός Ασφαλιστηρίου : 12006072

Ημερομηνία Έκδοσης : 23/03/2021

Διάρκεια Ασφάλισης : 06/03/2021 (12:00 μ.μ.) - 06/03/2022 (12:00 μ.μ.)

Νόμισμα : ΕΥΡΩ

 

Στοιχεία Συνεργάτη

Στοιχεία Επικεφαλής : ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Α.Φ.Μ. : 800780200  Ε.Α.Μ.  : 400291

Κωδικός : 07558

Στοιχεία Συνεργάτη : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ

Α.Φ.Μ. : 042828980  Ε.Α.Μ.  : 116

Κωδικός : 07577-0-0000
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
 

§  Διεύθυνση Κινδύνου: ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

100 00  ΑΘΗΝΑ

 
 

Ασφαλισμένα Κεφάλαια / Όρια Ευθύνης

Γενική Αστική Ευθύνη 4.000.000,00

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 4.000.000,00
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Γενική Αστική Ευθύνη

 

§  Διεύθυνση Κινδύνου: ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

100 00  ΑΘΗΝΑ

 

Περιγραφή

Περιγραφή Κάλυψης : Ως αναφέρεται αναλυτικά στους ειδικούς όρους.

Γεωγραφικά Όρια : Ελληνικης Επικρατειας

 

Όριο Ευθύνης

Ομαδικό Aτύχημα 50.000,00

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης 4.000.000,00
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
 

Επεκτάσεις - Προϋποθέσεις - Εξαιρέσεις

 

§  Περιγραφή: Τα υπο-όρια και oι  απαλλαγές  των επεκτάσεων

αναφέρονται στους ειδικούς όρους του παρόντος

ασφαλιστηρίου.

 

Όριο

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι Ευθύνης

Claims Made Form

Ανεντιμότητα των Υπαλλήλων

Απώλεια Εγγράφων

Συκοφαντική Δυσφήμιση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 23/03/2021

Πάνος Δημητρίου Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Chief Technical Manager
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 

Οι εξαιρέσεις που αφορούν στο Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται στους Γενικούς Όρους και

στις Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων.
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Συμβαλλόμενος

Λ.Ε.Δ.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Ασφαλιζόμενος
Έκαστος δικηγόρος εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος του ΛΕΔΕ, για τον οποίο

θα δηλώσει συμμετοχή το Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Δραστηριότητα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Ασφαλιζόμενα Όρια Ευθύνης
(κοινά για το σύνολο των μελών που μετέχουν στην ασφάλιση): Ευρώ

Ανά περιστατικό και ανά Δικηγόρο 50.000,00

Ανώτατο όριο ευθύνης ανά δικηγόρο 50.000,00

Ανώτατο όριο ευθύνης για το σύνολο των ασφαλισμένων μελών 4.000.000,00

Στα ανωτέρω ασφαλισμένα όρια ευθύνης συμπεριλαμβάνονται και τα Νομικά Έξοδα που

αφορούν άμεσα στην απόκρουση ή ικανοποίηση της Ζημίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους

Γενικούς και Ειδικούς όρους / εξαιρέσεις / προϋποθέσεις του παρόντος συμβολαίου.

 

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης
Claims made & reported (με βάση την έγερση απαίτησης) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ

ΙΣΧΥΟΣ (RETROACTIVE DATE): Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, ήτοι 06/03/2019 με όρους και

προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται κατ'ασφαλιστικό έτος επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος

και με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από τη λήξη της ασφάλισης.

 

Έκταση κάλυψης Αστικής Ευθύνης
Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου, για την σύμφωνα με τον νόμο

ευθύνη της έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού

Δικαίου και μόνον εφόσον ενάγεται ενώπιον των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων και

εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό Δίκαιο, με την ιδιότητά του ως Δικηγόρος, μέλος της

Λ.Ε.Δ.Ε., εντός των γεωγραφικών ορίων που περιγράφονται πιο πάνω και σύμφωνα με το

Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων της Εταιρίας μας.

§      Αριθμός μελών του συλλόγου: 3.578 μέλη

Η Generali Hellas AAE θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά τα οποία αυτός καθίσταται

υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτο

για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου που πληροί τις  ακόλουθες προϋποθέσεις:

§      ασκείται αρχικά κατά του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου

§ αφορά σε αμιγώς οικονομικές ζημίες που οφείλονται σε πράξη, σφάλμα ή παράλειψη από

αμέλεια του Ασφαλισμένου που τελέσθηκε ή υποτίθεται ότι τελέσθηκε κατά την διάρκεια

ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την περίοδο αναδρομικής ισχύος της κάλυψης εφόσον ρητά

καθορίζεται τέτοια στον Πίνακα Καλύψεων
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§ προκύπτει από την συνήθη εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας του

Ασφαλισμένου ως δικηγόρος.

Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο και μέχρι το όριο ευθύνης για την κάλυψη αυτή όπως

ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων, για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να

καταβάλει ως αποζημίωση για:

§ Αμιγώς οικονομικές ζημίες, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη

διάρκεια  ισχύος του Ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του

Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως

δικηγόρος, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

§ Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές

δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.

§ Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη

διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο

συμβάν, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.

§ Απώλεια Εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10.000,00 Ευρώ ανά δικηγόρο/ περιστατικό

και 100.000,00 Ευρώ συνολικά για το σύνολο των ασφαλισμένων μελών.

§ Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10.000,00 Ευρώ ανά δικηγόρο/ περιστατικό

και 100.000,00 Ευρώ συνολικά για το σύνολο των ασφαλισμένων μελών.

§ Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης ως 10.000,00 Ευρώ ανά

δικηγόρο/ περιστατικό και 100.000 Ευρώ συνολικά για το σύνολο των ασφαλισμένων μελών

 

Απαλλαγή

Δεν εφαρμόζεται απαλλαγή.

 

Κόστος

Ολικά ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο δικηγόρο: Ευρώ 37,00

Ελάχιστα ετήσια καταβλητέα ασφάλιστρα Eurο 132.386,00 (συμπεριλαμβανομένων 20%

Δικαίωμα Συμβολαίου και 15% Φόρος Ασφαλίστρων).

Τα ασφάλιστρα θα καταβληθούν εφάπαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Tα συνολικά ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο δικηγόρο (συμπεριλαμβανομένων 20% Δικαίωμα

Συμβολαίου και 15% Φόρος Ασφαλίστρων) ανέρχονται σε 39,00 Ευρώ.

Στο ποσό των 39,00 Ευρώ ανά ασφαλισμένο δικηγόρο, συμπεριλαμβάνεται το κόστος

χρηματικών απωλειών (απώλεια επιταγών τρίτων καθώς και αξιόγραφων τρίτων κατά την

μεταφορά τους). Για τις χρηματικές απώλειες εκδίδεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο.

 

Προϋποθέσεις Ασφάλισης / Παρατηρήσεις / Ειδικές συμφωνίες
1. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να

επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά

αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών

επαγγελματικών συνδέσμων / συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που
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απαιτούνται από την Ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.

2. Η παρούσα κάλυψη δεν έχει ισχύ για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη

σχέση.

3. Σε περίπτωση που οι καθαρές ετήσιες αμοιβές υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 150.000, θα

υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης και θα εξετάζεται ξεχωριστά.

4. Απαίτηση θεωρείται οποιαδήποτε απαίτηση υποβληθεί κατά του Ασφαλισμένου για χρήματα

ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της κοινοποίησης αγωγής ή έναρξης διαιτησίας,

κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

5. Αμιγώς οικονομική ζημία θεωρείται κάθε ζημία για την οποία ασκείται αξίωση κατά του

Ασφαλισμένου ή προσώπου για το οποίο αυτός ευθύνεται, η οποία δεν είναι σωματική

βλάβη (θάνατος, τραυματισμός ή βλάβη της υγείας) ούτε υλική ζημία (βλαβείσα,

ζημιωθείσα, καταστραφείσα ή απωλεσθείσα περιουσία), και η οποία δεν προέρχεται ή και

δεν είναι επακόλουθο τέτοιων ζημιών. Ως περιουσία θεωρούνται και τα χρήματα και τα

υποκατάστατα αυτών.

6. Ενιαία απαίτηση θεωρείται δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που απορρέουν από μία

μεμονωμένη πράξη αμέλειας ή οφείλονται στην ίδια ή παρόμοια αιτία ανεξάρτητα από τον

αριθμό των ζημιωθέντων μερών. Αυτές αντιμετωπίζονται ως μία απαίτηση και ανάγονται

χρονικά στο χρονικό σημείο που υποβλήθηκε η πρώτη απαίτηση. Κάθε μεμονωμένη πράξη

αμέλειας θεωρείται ως μία μεμονωμένη /ξεχωριστή απαίτηση.

7. Η αποζημίωση δεν περιλαμβάνει πρόστιμα ή την επιστροφή ή απόσυρση επαγγελματικών

αμοιβών.

8. Η κάλυψη βασίζεται σε υποβληθέντα στοιχεία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό

ιστορικό ζημιών.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή της πρότασης ασφάλισης πλήρως συμπληρωμένης,

σφραγισμένης και υπογεγραμμένης από το κάθε μέλος και να γίνει αποδεκτή από την

εταιρία μέχρι την επέτειο του συμβολαίου.

10. Για κάθε νέο μέλος θα εισπράττονται αναλογικά ασφάλιστρα από την ημερομηνία ένταξης

εκάστου μέλους στη ΛΕΔΕ. Προσθήκη ή αφαίρεση μελών θα γίνεται σε συγκεκριμένες

περιόδους (κατά την έναρξη και στο εξάμηνο). Με την εγγραφή κάθε νέου μέλους στο

Λ.Ε.Δ.Ε. θα ισχύει η κάλυψη κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης που θα δίδεται από το

ταμείο (λογιστική εκκαθάριση κάθε εξάμηνο).

11. Παρέχεται εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 5 έτη για τους δικηγόρους που

συνταξιοδοτούνται χωρίς επασφάλιστρο.

 

Ειδικές Πρόσθετες Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων του παρόντος ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης της Εταιρίας μας, για την

παρούσα κάλυψη θα ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις:

§      Ευθύνη Διαχειριστών Αφερεγγυότητας ή Εκκαθαριστών.

§ Ευθύνη Ελεγκτών/ Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection

Officers)

§      Δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.
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§ Απαιτήσεις που προκύπτουν, βασίζονται ή αποδίδονται σε οποιαδήποτε άδικη πράξη έχει

διαπραχθεί πραγματικά ή κατ’ ισχυρισμό εκτός των γεωγραφικών ορίων που ορίζονται πιο

πάνω, ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου εκτός των γεωγραφικών ορίων

που ορίζονται πιο πάνω, ή σε οποιαδήποτε αξίωση υποβάλλεται, ασκείται, επισπεύδεται ή

συνεχίζεται εκτός των γεωγραφικών ορίων που ορίζονται πιο πάνω.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από νόμιμες

δραστηριότητες εκτός των γεωγραφικών ορίων και δωσιδικίας που ορίζονται πιο πάνω.

§      Απαιτήσεις που απορρέουν από δραστηριότητα σε υποθέσεις marine/ aviation.

§ Τυχόν πράξη αμέλειας, λάθος ή παράλειψη σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις

δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα και που ξεπερνούν το αντικείμενο των

επαγγελματικών υπηρεσιών ενός δικηγόρου υπό την εγχώρια νομοθεσία, δεοντολογία και

κανόνες.

§      Απαιτήσεις που σχετίζονται με την πτώχευση ή αφερεγγυότητα του Ασφαλιζομένου.

§      Υπερβάσεις προβλεπόμενου κόστους ή πιστωτικών ορίων

§ Απαιτήσεις που απορρέουν, ή αποδίδονται στη μη τήρηση συστήματος παρακολούθησης,

διαχείρισης χρονοδιαγράμματος υποχρεώσεων και τήρησης προθεσμιών.

§      Εγγύηση πίστης.

§      Παράβαση εχεμύθειας / παράβαση καθήκοντος.

§ Όλες οι δικαστικές δαπάνες και έξοδα που πραγματοποιούνται για την υπεράσπιση

ποινικής διαδικασίας.

§ Υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος ή οι υπάλληλοί του ή άλλα πρόσωπα που

εργάζονται ή εργάσθηκαν για τον Ασφαλιζόμενο, με σύμβαση ή οιουδήποτε άλλου είδους

συμφωνία συμπεριλαμβανομένης κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης ή εγγύησης.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξαίρεση αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες (π.χ.

εγγύηση αποτελεσμάτων) που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος, πέραν της εκ του νόμου

ευθύνης του για την διαχείριση της υπόθεσης και δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο

ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις,

συμφωνίες, δηλώσεις ή εγγυήσεις.

§ Ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση προσώπου λόγω συναφθείσας συμφωνίας

πέραν του νομίμου καθήκοντός του.

§ Οποιαδήποτε ζημιά (καθαρά οικονομική απώλεια) προερχόμενη από παρασχεθείσα

συμβουλή σε οικονομικές συναλλαγές (ακίνητα, οικονομικές συναλλαγές, συναλλαγές

εξασφάλισης δηλ. προσαρμογή ομολόγων, μετοχών) καθώς και από συμβουλές

χορηγηθείσες σε κερδοσκοπικές ενέργειες.

§      Ευθύνη αναγγελιών / προγραμμάτων (prospectus liability).

§      Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών (D & O)

§ Συμβουλές και/ή επαγγελματικές υποδείξεις για ηλεκτρομηχανολογικό μέρος και/ή

λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή (software/hardware)

§ Αξιώσεις Αστικής Ευθύνης από ασφαλιστικές περιπτώσεις που επιδικάστηκαν στις

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητες ή/και την ιδιότητα του Ασφαλιζομένου
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

ως στελέχους, διευθυντή, συνεταίρου, θεματοφύλακα ή υπαλλήλου επιχείρησης ή

φιλανθρωπικής οργάνωσης ή ταμείου συντάξεων, πρόνοιας, συμμετοχών σε κέρδη,

αμοιβαίων κεφαλαίων ή επενδυτικών κεφαλαίων ή trust.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητες ή/και την ιδιότητα του Ασφαλιζομένου

ως δημόσιου λειτουργού, υπάλληλου κυβερνητικού οργανισμού, τμήματος ή υπηρεσιών,

διαιτητή ή μέλους δικηγορικού συλλόγου.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το

σκοπό της νομικής ευθύνης.

§ Απαιτήσεις συνεργατών, μελών της οικογένειας του Ασφαλιζομένου και συγγενών εξ

αίματος έως και β’ βαθμού, ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν. Στους συγγενείς

συμπεριλαμβάνονται: α) ο/η σύζυγος και β) κάθε πρόσωπο που συνδέεται με τον

Ασφαλισμένο με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή παράλληλη γραμμή.

Επίσης εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη αξιώσεις αποζημίωσης νομικών

προσώπων που ελέγχουν εταιρία στην οποία είναι μέτοχος ή ο Ασφαλισμένος, εταίρος

αυτού ή συγγενής του.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από απώλειες ή ζημίες που επηρεάζουν προσωπικά τον

Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλιζόμενο ή τα προσωπικά του αντικείμενα.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή οικονομικών ή/και επενδυτικών

συμβουλευτικών υπηρεσιών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με δηλώσεις ή

προβλέψεις που δίνονται από τον Ασφαλιζόμενο για επενδύσεις που δεν υλοποιούνται

σύμφωνα με αυτές.

§ Απαιτήσεις που απορρέουν από δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο βασικό αντικείμενο

της επαγγελματικής δραστηριότητας του νομικού / δικηγόρου όπως αυτές ορίζονται πιο

πάνω.

 

Διάρκεια Ισχύος - Ανανέωση:
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση δεν ανανεώνεται ή/ και παρατείνεται παρά

μόνο μετά από αμοιβαία συναίνεση των συμβαλλομένων μερών.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

 
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του:

Ο Πίνακας Καλύψεων, οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικές Συμφωνίες, οι Ειδικές Διατάξεις των

καλύψεων, οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου που

περιλαμβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, και
οι Πρόσθετες Πράξεις.

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδική ερμηνεία θα έχει την ίδια
ερμηνεία οπουδήποτε και αν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση για λογαριασμό δικό του ή

τρίτου και κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση και κατονομάζεται

στο Ασφαλιστήριο.

     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση.

     ΤΡΙΤΟΣ

Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δεν:

συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση έργου ή μαθητείας ή σχέση εξαρτημένης

εργασίας, αλλά μόνο στο βαθμό που η ζημιά σχετίζεται με την ιδιότητά του αυτή.

ενεργεί σε σχέση με το Συμβάν (ατύχημα), με οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασμό του

Ασφαλισμένου.

     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης που αναγράφεται στον

Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισμένο Κίνδυνο.

     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, η οποία προκύπτει από την επέλευση ασφαλισμένου

κινδύνου που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και συνίσταται είτε σε χρηματική καταβολή

είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Αρ. Ασφαλιστηρίου 12006072 Σελίδα 13

AN
TI

GR
AF

O

ANTIGRAFO



§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την

ημερομηνία της επόμενης ανανέωσής του, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία

και του οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

     ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ)

Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο περιστατικό που προκλήθηκε ακούσια από

πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου και έχει σαν συνέπεια σωματική βλάβη ή υλική

ζημιά τρίτου προσώπου.

Σωματική βλάβη: Σωματική βλάβη είναι ο τραυματισμός, ασθένεια ή ο θάνατος τρίτου

προσώπου.

Υλική ζημιά: Υλική ζημιά είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) ή απώλεια

χρήσης περιουσιακών στοιχείων (εμπράγματης περιουσίας) τρίτων προσώπων.

     ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία ως

αποζημίωση, βαρύνει τον Ασφαλισμένο και υπολογίζεται επί της καταβλητέας

αποζημίωσης.

     ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, μετά από εντολή / και για λογαριασμό της Εταιρίας,

ερευνούν την αιτία ζημιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη σχετική έκθεση

πραγματογνωμοσύνης.

     ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για κάθε καλυπτόμενο ατύχημα

που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το οποίο αναγράφεται στον

Πίνακα Καλύψεων.

     ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για κάθε καλυπτόμενο ατύχημα

που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και έχει ως αποτέλεσμα σωματική

βλάβη ή / και υλικές ζημιές τρίτων προσώπων ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, το οποίο

αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

Για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου, σειρά ή αριθμός ζημιών που απορρέουν άμεσα ή

έμμεσα από την ίδια γενεσιουργό αιτία θα θεωρούνται ως συνέπεια (αποτέλεσμα) του

ίδιου, ενός και μοναδικού ζημιογόνου γεγονότος. Το σύνολο των ζημιών αυτών καλύπτεται

αποκλειστικά και μόνο από εκείνο το Ασφαλιστήριο που ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό

σημείο επέλευσης της πρώτης χρονικά ζημίας, σύμφωνα με τους όρους αυτού και μέχρι το

όριο ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του

Ασφαλιστηρίου αυτού.

     ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για το σύνολο των

καλυπτόμενων ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα εάν

οι ζημιές οφείλονται σε ένα ή περισσότερα ζημιογόνα γεγονότα, το οποίο αναγράφεται

στον Πίνακα Καλύψεων.

     ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το σύνολο των εξόδων που πληρώθηκαν με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για την

εκπροσώπηση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε διαδικασία
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ενώπιον Δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής και αφορούν άμεσα στην αντίκρουση /

ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων έναντι του Ασφαλισμένου για ζημία που καλύπτεται από το

Ασφαλιστήριο. Τα Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα,

πραγματογνωμοσύνες) συμπεριλαμβάνονται στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που

αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

Άρθρο 2

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το
Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου της Εταιρίας.

 

Άρθρο 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  Η ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στο ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

 
Δικαίωμα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του

Ασφαλιστηρίου ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα Εναντίωσης συμπληρώνοντας και

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Α) Δήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται

στο Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

 
Δικαίωμα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε έγγραφο με τις

πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2,Η του Ν.Δ.400/70 κατά το χρόνο

της υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και

Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης συμπληρώνοντας και

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Β) που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο με

συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε
αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

 
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις

παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία

σχετική συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

 
Άσκηση Δικαιώματος Εναντίωσης - Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.

Δεν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής έχει καταβληθεί

αποζημίωση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο.

2. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημιά

σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισμένο κίνδυνο.

Άρθρο 4

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που
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περιλαμβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, κατά την σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη
διάρκεια ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:

Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον ασφαλισμένο κίνδυνο και γενικά όλες τις

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι

αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία.

Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη εταιρία ή εάν εκκρεμεί Αίτηση Ασφάλισής

τους σε άλλη εταιρία.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του

Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα πιο πάνω

στοιχεία, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την

τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. Η πρόταση της

Εταιρίας για τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την

γνωστοποίησή της στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο δεν έχει γίνει αποδεκτή.

Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος παραβεί από αμέλειά του την υποχρέωση του

γνωστοποίησης των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το

Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε

γνώση αυτών. Εάν επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος πριν την τροποποίηση του

Ασφαλιστηρίου ή την ισχύ της καταγγελίας του, η αποζημίωση μειώνεται κατά τον λόγο του

ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί σε σχέση με το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί εάν

δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα αναγωγής της Εταιρίας για την διαφορά του ποσού

της αποζημίωσης.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την

Εταιρία επιφέρει αποτελέσματα μετά από 15 ημέρες από τότε που θα περιέλθει στον

Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ή μετά από ένα (1) μήνα από την παραλαβή της

πρότασης τροποποίησης από αυτόν.

Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος από δόλο αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία

ή κάνει ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του κινδύνου, η

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο μέσα σε ένα (1) μήνα από την

ημερομηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των

ψευδών δηλώσεων. Εάν στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία που η Εταιρία

έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του

Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται

σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας.

Άρθρο 5

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

Εάν ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου ένα από τα συμβαλλόμενα

μέρη δεν ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν έχει

συμφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται γραπτά στο Ασφαλιστήριο, για ίσο χρονικό διάστημα

κάθε φορά και με ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση καταβολής
του ασφαλίστρου που αναλογεί.

Άρθρο 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γραπτή
συμφωνία μεταξύ Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου και Εταιρίας.
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Τροποποιήσεις ισχύουν μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από την Εταιρία με την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της.

Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς που

γίνονται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες
και δεν δεσμεύουν την Εταιρία.

 

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7.1. Μεταβολή Κινδύνου
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άμεσα την Εταιρία, για

κάθε ουσιαστική μεταβολή του κινδύνου και να λαμβάνει με δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα

μέτρα που επιβάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισμένων

αντικειμένων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να

αναπροσαρμόσει την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ή / και το ύψος των ασφαλίστρων.

Ουσιαστική μεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο ζημιάς μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά από
γραπτή βεβαίωση της Εταιρίας για τη συνέχιση της ασφάλισης.

 
7.2. Επίταση Κινδύνου
Κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος

υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που

περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική

επίταση του κινδύνου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συγχώνευση, εξαγορά, πώληση

περιουσιακών στοιχείων, αλλαγή μεθόδων κατασκευής, αλλαγή λειτουργίας μέτρων

προστασίας, εργασίες επισκευής / κατασκευής κ.λ.π.) σε βαθμό, που αν η Εταιρία το γνώριζε
δεν θα είχε συνάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:

1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή

2. Να αποδεχθεί τις μεταβολές και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη.

 

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της μεταβολής ή επίτασης του κινδύνου από τον

Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, εφαρμόζεται το άρθρο 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ‘Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλισμένο κίνδυνο, να εξετάζει και να ελέγχει

τα βιβλία και στοιχεία του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή
του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του.

 

Άρθρο 8

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Πληρωμή Ασφαλίστρου
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο ή εφάπαξ και προκαταβλητέο, μπορεί όμως να συμφωνηθεί κατά

την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης
η πληρωμή του σε τμηματικές καταβολές.

 
Μη Πληρωμή Ασφαλίστρου
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόμενο ασφάλιστρο μέσα στην προθεσμία των τριάντα

(30) ημερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του

Ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης την ημερομηνία οφειλής του
ασφαλίστρου.

Σε περίπτωση μη πληρωμής του ετησίου ή εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης τμηματικής
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καταβολής, η Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Άρθρο 9

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται

στα άρθρα 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», 7. «ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ» και 8. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ» και για τους παρακάτω λόγους:

Την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε

περιπτώσεις που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα

σχετικό με απάτη περί την ασφάλιση.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα επίσης να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης

σε πτώχευση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή αν αυτός τέθηκε με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση.

Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα αποτελέσματά της αρχίζουν μετά την

πάροδο ενός (1) μήνα από την παραλαβή της από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο. Η

Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει
αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζημιά.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο

οποτεδήποτε με επιστολή του στην Εταιρία. Η Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί
στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζημιά.

Μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία και ο Συμβαλλόμενος ή και

Ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου με γραπτή ειδοποίηση

τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο οφείλεται μέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

Άρθρο 10

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται σε όλη την διάρκεια ασφάλισης να

λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα προστασίας σαν να

μην ήταν ασφαλισμένος και εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις πρέπει να λάβει και πρόσθετα
μέτρα ασφαλείας για πρόληψη ζημιάς.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη και καλή

λειτουργία όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας (προληπτικά ή κατασταλτικά) που

υποχρεούται να έχει από το Νόμο ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή του έχει συστήσει
εύλογα η Εταιρία.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος οφείλει να μην επιχειρεί ή να μην παραλείπει σκόπιμα

οποιαδήποτε ενέργεια που γνωρίζει ότι θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση σωματικής βλάβης

ή την απώλεια ή ζημιά περιουσιακού στοιχείου. Επίσης οφείλει να διατηρεί τους χώρους, τις

εγκαταστάσεις και οτιδήποτε χρησιμοποιείται στην επιχείρησή του σε καλή κατάσταση, να

κάνει την κατάλληλη συντήρηση, να τηρεί συστάσεις και προδιαγραφές κατασκευαστών και

προμηθευτών και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας

νομοθεσίας και με όλους τους κανονισμούς και αποφάσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε
αρμόδια Αρχή.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει γραπτά άμεσα την Εταιρία

εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα μέτρα / συστήματα αυτά δεν λειτουργούν

ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους
του Ασφαλιστηρίου ή / και να επανεξετάσει τους όρους της ασφάλισης.
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Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΖΗΜΙΑΣ
O Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται:

Να κάνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το

αργότερο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης

της ζημιάς ή της πράξης ή παράλειψης από την οποία μπορεί να προκύψει απαίτηση τρίτου

κατ’ αυτού για ζημία που καλύπτεται ή ενδέχεται να καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, και

να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες για τις συνθήκες

και συνέπειες επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι

πραγματογνώμονες.

Να ενημερώσει γραπτά την Εταιρία για την αιτία του συμβάντος, τα πραγματικά περιστατικά

και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό καθώς και να υποβάλει λεπτομερή

περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προκλήθηκαν και το ύψος αυτών.

Να καλέσει σε βοήθεια ή να καταγγείλει άμεσα το γεγονός στις αρμόδιες αστυνομικές και

λοιπές Αρχές.

Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή, διάσωση ή περιορισμό της

ζημιάς. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις ενέργειες για την αποτροπή ή τον περιορισμό

της ζημιάς, βαρύνουν αποκλειστικά τον Συμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο.

Να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του με σκοπό τη διάσωση ή τον

περιορισμό της ζημιάς καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις

συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.

Να προωθεί άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο

έγγραφο που σχετίζεται με την ζημιά, από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε αυτό

προέρχεται.

Να γνωστοποιεί άμεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συμβάν ή απαίτηση αποζημίωσης τρίτου

ή οποιοδήποτε συμβάν συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να

περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του

ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.

Να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή

αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου ή ομολογία

ευθύνης προς τρίτους χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.

Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το συμβάν χωρίς την

γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

 

Η τήρηση από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο των στο άρθρο αυτό αναφερόμενων

υποχρεώσεών του αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από την

Εταιρία. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος φέρει το βάρος απόδειξης επέλευσης ζημίας

από ασφαλισμένο και μη εξαιρούμενο κίνδυνο και τήρησης από αυτόν των υποχρεώσεών του
σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του

Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να

επιδιώξει στο όνομά του, αλλά και για δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε

ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και
αφού τον ειδοποιήσει σχετικά.

Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, να προβεί στην διεξαγωγή οποιωνδήποτε
δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.

 
Κριτήρια Αποζημίωσης
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο οποιοδήποτε

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό μέσο ή στοιχείο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή /
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και αναγκαίο και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του ή μπορεί να
αποκτήσει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δικαιώματός του για αποζημίωση.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες επέλευσης της
ζημιάς.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την αφαίρεση της απαλλαγής, όπου αυτή έχει συμφωνηθεί

και αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά από το
ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης τυχόν οφειλόμενα ασφάλιστρα του Ασφαλιστηρίου.

Όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για

αποκατάσταση ζημιάς που πραγματοποιήθηκε σε άλλο νόμισμα η αποζημίωση θα γίνει με βάση

την ισχύουσα τιμή fixing του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία καταβολής της
αποζημίωσης.

Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής
αποζημίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.

Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε αναγνώριση της ευθύνης του Ασφαλισμένου κατά την

κρίση της και να καταβάλλει την αποζημίωση που βαρύνει τον Ασφαλισμένο στους δικαιούχους

μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού ειδοποιήσει γραπτά σχετικά τον Ασφαλισμένο. Στην

περίπτωση αυτή το ποσό της απαλλαγής καταβάλλεται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο στην
Εταιρία.

Άρθρο 12

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν, κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης υπάρχει ήδη, άλλο, ένα ή περισσότερα

ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά, ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει γραπτά αυτό το γεγονός στην

Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη
άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Εάν, μετά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου και κατά την διάρκεια ισχύος του, ο Συμβαλλόμενος ή

και Ασφαλισμένος συνάψει άλλο Ασφαλιστήριο που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα,

ολικά ή μερικά, υποχρεούται να δηλώσει γραπτά και χωρίς καθυστέρηση αυτό το γεγονός στην

Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Εταιρία
εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη.

Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, όπως παραπάνω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλου Ασφαλιστηρίου, η

Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, δικαιούται δε να παρακρατήσει τα

μέχρι τον χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Εάν ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος παραλείψει από δόλο την δήλωση σύμφωνα με το άρθρο

αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο της σύναψης

του Ασφαλιστηρίου, το ασφάλισμα που τυχόν καταβάλλεται σύμφωνα με αυτό θα περιορίζεται

στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρία

θα υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στο

Ασφαλιστήριο, ίσου προς το λόγο που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι συντρέχουσες τη

στιγμή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ασφαλίσεις (αναλογική συμμετοχή όλων των

ασφαλιστικών εταιριών στο ποσό της ζημίας), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της
καταβολής αποζημίωσης μεγαλύτερης από το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Η συνολική αποζημίωση που θα καταβληθεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν μπορεί να
υπερβεί την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς του Ασφαλισμένου.

Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή

συντονίστρια (ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία
του ασφαλισμένου σ’ αυτή ποσοστού (συνασφάλιση).
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Άρθρο 13

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει αξίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς του

από τρίτο, εκχωρεί με το Ασφαλιστήριο στην Εταιρία κάθε δικαίωμά του κατά οποιουδήποτε

τρίτου υπαίτιου της ζημιάς και χορηγεί σε αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να

ενεργήσει εξώδικα ή / και δικαστικά στο όνομά της ή / και στο όνομά του για αποζημίωσή της
από τον τρίτο μέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν αποζημίωσης.

Εάν οι αξιώσεις του Συμβαλλόμενου στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του

Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που

συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η
αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.

Ο Συμβαλλόμενος και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν

τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για την διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων τους κατά του τρίτου που περιέρχονται

στην Εταιρία. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος στο μέτρο

που από υπαιτιότητα των υπόχρεων προσώπων για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της,
ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού δικαιώματός της κατά του τρίτου.

Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Συμβαλλόμενου ή

και Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από

την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση
αυτών των αξιώσεων.

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος ενεργεί στην ασφάλιση για

επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται, στο μέτρο που από υπαιτιότητά του
ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος.

Άρθρο 14

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 15

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά

την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν με νόμο στο μέλλον και αφορούν οποιαδήποτε

καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο ή όποιο
πρόσωπο έλκει δικαιώματα από το Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 16

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται μετά την παρέλευση της
προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο.

Άρθρο 17

ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών), ειδικών διατάξεων και πρόσθετων πράξεων

του Ασφαλιστηρίου από τον Συμβαλλόμενο ή και τον Ασφαλισμένο αποτελεί απαραίτητη
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προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύμφωνα με
αυτό.

Άρθρο 18

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, με γραπτή συναίνεση του Συμβαλλόμενου, μπορεί κατά

τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, με γραπτή δήλωσή του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει
τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο.

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής δήλωσης από
την Εταιρία και επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

Άρθρο 19

ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση μεταβολής του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η Εταιρία ή ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν το Ασφαλιστήριο μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της
διαδοχής.

Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία που αυτή περιήλθε στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο.

Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30)

ημερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που αυτή άσκησε εμπρόθεσμα και

εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με

τους ίδιους όρους εάν γνώριζε την διαδοχή. H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που

αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται εάν ο
κίνδυνος επέλθει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την διαδοχή.

Άρθρο 20

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος που είναι καταβλητέο από

την Εταιρία και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία δεν αρνείται την κατ’ αρχήν ύπαρξη

υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίσματος, τότε το ζήτημα αποκλειστικά και μόνον του ύψους

του ασφαλίσματος μπορεί με κοινή συμφωνία των μερών να παραπέμπεται σε Διαιτησία, η
οποία διεξάγεται στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η Εταιρία τηρεί

αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, είτε η ίδια

είτε μέσω άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα

δεδομένα αυτά αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Ασφαλιστήριο και στην εκτέλεση των

υποχρεώσεων, συμβατικών ή άλλων, που απορρέουν από αυτό. Η επεξεργασία αυτών των

δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω ο Συμβαλλόμενος ή και

Ασφαλισμένος αποδέχεται και εξουσιοδοτεί την Εταιρία να συλλέγει, ιδίως από εκείνους που η

ίδια έχει εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών

δεδομένων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που αυτό περιέχει, στοιχεία που αφορούν

στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και συνδέονται με την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό.
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Άρθρο 22

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα.

Άρθρο 23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτεται ευθύνη για ζημιές (σωματικές

βλάβες / θάνατο ή υλικές ζημιές) που προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή
έμμεσα σε:

1. Πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια του Συμβαλλόμενου ή του

Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί

τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που

έχουν προστηθεί από αυτούς.

2. Καταστάσεις, ατυχήματα, περιστατικά, οποιασδήποτε φύσης, που έλαβαν χώρα ή υπήρχαν

πριν την έναρξη ισχύος της ασφάλισης και ήταν γνωστά στον Συμβαλλόμενο ή και

Ασφαλισμένο ή λόγω της φύσης τους όφειλε ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος να τα

γνωρίζει ή οφείλονται σε αναμενόμενο (και όχι αιφνίδιο ή απρόβλεπτο) γεγονός.

3. Ευθύνη του Ασφαλισμένου σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ή / και απαιτήσεις για τις

οποίες οποιοσδήποτε φορέας κοινωνικής ασφάλισης ευθύνεται για παροχές, όπως

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργατικών ατυχημάτων, ανεργίας, ανικανότητας,

ασθένειας, θανάτου ή για παρόμοιες παροχές.

4. Ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από άρνηση πρόσληψης, διακοπή σχέσης

εργασίας καθώς και σχετικές με την απασχόληση πρακτικές ή πολιτικές πράξεις ή

παραλείψεις, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξαναγκασμό, υποβιβασμό,

αξιολόγηση, ανάθεση νέων καθηκόντων, παρενόχληση ή διακριτική γενικά μεταχείριση

του εργαζόμενου.

5. Προϊόντα του Ασφαλισμένου, δηλαδή οποιοδήποτε είδος ή αντικείμενο που, είτε ο

Ασφαλισμένος είτε τρίτος για λογαριασμό του, τυχόν πώλησε, προμήθευσε, επισκεύασε,

μετασκεύασε, συντήρησε, εγκατέστησε, μεταποίησε, επεξεργάστηκε ή διακίνησε, καθώς

και τα έξοδα ανάκλησης προϊόντος και η εγγύηση προϊόντος ή τμήματος αυτού.

6. Πυρηνική ενέργεια, ραδιενέργεια, ιονίζουσες, ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες,

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, πυρηνικά όπλα και υλικά αυτών,

πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία, ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε

πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου, ή

από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία

(process) πυρηνικής διάσπασης.

7. Επικάθιση σκόνης, χρωστικών ή πτητικών ουσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε

προέλευσης.

8. Φυσικά φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και

όχι περιοριστικά: σεισμός, κατάρρευση, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, ολίσθηση /

καθίζηση, ύψωση εδάφους, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα.

9. Ατυχήματα λόγω διοργάνωσης, συμμετοχής σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις,

διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε είδους ή κατά την διάρκεια των δοκιμών τους.

10. Αποθετικές ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

11. Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες για

παραδειγματισμό ή / και τιμωρία (exemplary damages), εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής

δίκης, συμβατικές ρήτρες.

12. Δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική), προσβολή προσωπικότητας ή ονόματος, παραβίαση

ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε μορφής βλάβη

από διαφήμιση.
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13. Σφάλμα ή παράλειψη στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου,

συμβουλή, διάγνωση, σχεδιασμό, μελέτη, καθορισμό προδιαγραφών ή παράβαση

επαγγελματικού καθήκοντος από αυτόν ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία του

έναντι αμοιβής (επαγγελματική ευθύνη).

14.Μη τήρηση συμβάσεων ή συμφωνιών που έχει συνάψει ο Ασφαλισμένος οι οποίες

διευρύνουν την σύμφωνα με τον νόμο αστική του ευθύνη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στην

περίπτωση και στο μέτρο που ο Ασφαλισμένος θα καθίστατο υπόχρεος, ως αστικώς

υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού δικαίου περί

αδικοπραξίας) να καταβάλλει αποζημίωση για ζημίες τρίτων, ακόμα και εάν δεν υπήρχε η

ως άνω σύμβαση ή συμφωνία ή υπόσχεση.

15. Καθαρά οικονομικές ζημιές (δηλαδή ζημιές που δεν είναι σωματικές βλάβες ούτε υλικές

ζημιές ούτε άμεση συνέπεια αυτών).

16. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που δεν έχει άμεση ή έμμεση σχέση με

την επιχειρηματική του δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.

17. Ευθύνη διευθυντών και μελών διοικητικού συμβουλίου (Directors and Officers Liability).

18. Ευθύνη από διαφήμιση (Advertising Liability).

19. Αίτια για τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται από τον νόμο να καλύπτεται από άλλη(ες)

ασφάλιση(εις).

20. Ζημιογόνο γεγονός κατά τη διάρκεια πολέμου, εισβολής ή πράξης αλλοδαπού εχθρού,

εχθροπραξιών ή επιχειρήσεων που μοιάζουν με πολεμικές, εμφύλιου πολέμου (είτε έχει

κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), στάσης, κινήματος, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης,

επανάστασης, πραξικοπήματος, κατάστασης πολιορκίας, ανταρσίας, απεργίας,

ανταπεργίας, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, δολιοφθορών,

τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και σε ατυχήματα προερχόμενα από διαταγή

οποιασδήποτε DE JURE ή DE FACTO κυβέρνησης ή οποιασδήποτε δημόσιας αρχής και

άλλων συναφών με τα παραπάνω γεγονότων, ως και των ενεργειών που αποσκοπούν στην

πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των προαναφερόμενων γεγονότων ή καταστάσεων.

21. Παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμιάντου (asbestos), πυριτίου

(silica), μόλυβδου (lead), χρήση εκρηκτικών, τοξικών, πυρηνικών ή άλλων αντίστοιχων

επικίνδυνων ουσιών ή αερίων υπό πίεση.

22. Ζημιογόνο γεγονός που είναι συνέπεια ή τελέστηκε κατά την διάρκεια μέθης, χρήσης

τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Ασφαλισμένο ή

τους προστηθέντες αυτού.

23. Οποιασδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή ζημία ή υποβάθμιση του εδάφους, του

υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της

ατμόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος

γενικά, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την

παρούσα εξαίρεση, δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε Ευθύνη του

Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη

όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» και κάθε

τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική εθνική ή

άλλη νομοθεσία που αφορά στην ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας στο

περιβάλλον γενικά.

24. Απαιτήσεις κατά αλλήλων που εγείρονται μεταξύ περισσοτέρων προσώπων που

ασφαλίζονται με το Ασφαλιστήριο (Cross Liability).

25. Αξιώσεις αστικής ευθύνης από ασφαλιστικές περιπτώσεις που επιδικάστηκαν στις

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά.

26. Φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση αξίας.

27. Ηλεκτρονικά δεδομένα. Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης, ο όρος ηλεκτρονικά

δεδομένα σημαίνει πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν

αποθηκευτεί ως ή σε λογισμικό υπολογιστή, έχουν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιηθεί σε
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λογισμικό, ή έχουν μεταδοθεί από ή προς λογισμικό, περιλαμβανομένων συστημάτων και

εφαρμογών λογισμικού, σκληρών δίσκων και δισκετών, CD-ROM, κασετών, οδηγών,

συσκευών επεξεργασίας δεδομένων ή άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται με ηλεκτρονικά

ελεγχόμενο εξοπλισμό.

28. Απαιτήσεις που προέρχονται από αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας (Electronic Date

Recognition Error - EDRE)

Από την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισμού ή

Συστήματος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού αυτών. Η παρούσα εξαίρεση θα ισχύει και

θα εφαρμόζεται αναφορικά με όλες τις ημερομηνίες ακόμη και αν αυτές υπάρχουν ή

εμφανίζονται σε σχέση (σχετίζονται) με την μετάβαση στη νέα (τρίτη) χιλιετία ή

οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Για το σκοπό της παρούσας εξαίρεσης ο όρος:

i. "Ημερομηνία" θα σημαίνει οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου βασισμένη σε ημερολογιακό

 σύστημα, όταν αυτή η ένδειξη χρόνου λειτουργεί ως πληροφορία, κώδικας, σύνθημα/

 σινιάλο, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εξοπλισμό, συστήματα ή συνδυασμούς

 αυτών.

ii. "Εξοπλισμός" θα σημαίνει οποιοδήποτε μηχάνημα, προϊόν ή άλλο ενσώματο

 αντικείμενο ή ομάδες αντικειμένων (είτε ανήκουν και αποτελούν συστατικό μέρος

 ακίνητης περιουσίας είτε περιέχονται εντός αυτής), συμπεριλαμβανομένων -

 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τεχνικομηχανικού εξοπλισμού (hardware) ή / και

 λογισμικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή ολοκληρωμένων/

 αναπόσπαστων / ενσωματωμένων ηλεκτρονικών μερών, κυκλωμάτων ή συστατικών

 αυτών (συμπεριλαμβανομένων μικροεπεξεργαστών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων).

iii. "Σύστημα" θα σημαίνει οποιαδήποτε μηχανογραφική ή γραπτή, μεμονωμένη ή

 ομαδοποιημένη πληροφορία ή οδηγία, καθώς και οποιονδήποτε φορέα τέτοιων

 μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών ή οδηγιών, είτε υπό τη μορφή

 ακτίνων, κυμάτων, φυσικής επιρροής / επίδρασης, χημικής διεργασίας, ή άλλης

 ενσώματης ή ασώματης φύσης.

29. Κάθε πραγματική ή ισχυριζόμενη απώλεια, ευθύνη, ζημιά, αποζημίωση,

τραυματισμό, ασθένεια, πάθηση, θάνατο, ιατρικές δαπάνες, έξοδα υπεράσπισης,

άλλα έξοδα ή δαπάνες ή άλλο χρηματικό ποσό, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία συμβάλει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε

ακολουθία, που προέρχεται από, προκύπτει από, συνέβαλε σε, ή είναι αποτέλεσμα ή

σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με Μεταδοτική Ασθένεια ή τον φόβο ή την απειλή

(είτε είναι πραγματικήείτε γίνεται αντιληπτή ως τέτοια)  Μεταδοτικής Ασθένειας.

Οι έννοιες της απώλειας, ευθύνης, ζημιάς, αποζημίωσης, τραυματισμού, ασθένειας,

πάθησης, θανάτου, ιατρικών δαπανών, εξόδων υπεράσπισης, άλλων εξόδων ή δαπανών

 ή άλλου χρηματικού ποσού, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, οποιαδήποτε έξοδα

καθαρισμού, αποτοξίνωσης, απομάκρυνσης, παρακολούθησης ή δοκιμής που σχετίζονται

με Μεταδοτική Ασθένεια

 

Ορισμός Μεταδοτικής Ασθένειας
Μεταδοτική Ασθένεια σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί

μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή στέλεχος από οποιονδήποτε οργανισμό σε έναν
άλλο οργανισμό, όπου:

η ουσία ή το στέλεχος περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, έναν ιό,

βακτήριο, παράσιτο ή άλλον οργανισμό ή οποιαδήποτε μετάλλαξή τους, είτε

ζωντανός οργανισμός  είτε όχι, και

η μέθοδος μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται

σε, μετάδοση μέσω του αέρα, μετάδοση μέσω σωματικού υγρού, μετάδοση από ή

προς οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ

οργανισμών, και

η ασθένεια, η ουσία ή το στέλεχος μπορεί να προκαλέσει ή να απειλήσει με βλάβη

την ανθρώπινη υγεία ή την ανθρώπινη ευεξία ή υλική ζημία.
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Άρθρο 24

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κάθε γνωστοποίηση ή άλλη ανακοίνωση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου προς την
Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο γίνεται γραπτά.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

Γενική Αστική Ευθύνη

Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως

αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα να καταβάλει ως

αποζημίωση σε Τρίτο για σωματική βλάβη, θάνατο ή / και υλική ζημιά που οφείλεται

αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του

που περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Γενικούς Όρους
του Ασφαλιστηρίου.

Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο και μέχρι το όριο ευθύνης της για την κάλυψη αυτή

όπως ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων, για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να
καταβάλει ως αποζημίωση για:

Σωματική βλάβη ή υλική ζημιά συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής

οδύνης, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος

του Ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου που

σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του, όπως αυτή αναγράφεται

στον Πίνακα Καλύψεων.

Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές

δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.

Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε για την παροχή πρώτων βοηθειών σε «τρίτους»

που υπέστησαν σωματικές βλάβες από ενέργειά του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη

διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο

συμβάν, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.

Το ανώτατο όριο ευθύνης μειώνεται αντίστοιχα κατά το ποσό των αποζημιώσεων που
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

 
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 Γενικές Εξαιρέσεις των Γενικών Όρων

του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν

καλύπτονται και εξαιρούνται από την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης απαιτήσεις για
σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται ή / και προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από:

1. Απαιτήσεις που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, από μέλη της οικογενείας του,

συγγενείς εξ αίματος έως και β’ βαθμού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες

αυτού.

2. Κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση ή χρήση αυτοκινούμενων ή μη, χερσαίων, εναέριων

ή / και θαλάσσιων οχημάτων κάθε είδους.

3. Κυριότητα κάθε είδους ζώων.

4. Φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή ή / και συλλογή εμπορευμάτων και άλλων

πραγμάτων από κάθε είδους μεταφορικά μέσα (χερσαία, πλωτά ή εναέρια)

συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών στα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

5. Διάρρηξη σωλήνων, υπερχείλιση αποχετεύσεων, υπονόμων.

6. Τροφική δηλητηρίαση από κάθε είδους προϊόν, τρόφιμο ή ποτό, που διατίθεται με

οποιονδήποτε τρόπο από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του.

7. Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα.

8. Κλοπή που θα διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.
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9. Κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα κατασκευής έργου κάθε είδους και

χρήσης, ιμάντες μεταφοράς υλικών.

10. Ζημιές σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας τρίτου που έχει εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί

στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φύλαξη, επιμέλεια ή

εποπτεία του.

11. Εργασίες κατασκευής, ανέγερσης ή συναρμολόγησης ιδιωτικών ή / και δημόσιων έργων.

12. Δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένηση υποστηριγμάτων ή θεμελίων ακινήτων.

13. Υποχώρηση ή κατολίσθηση εδάφους.

14. Ζημιές σε αγροκαλλιέργειες, σοδειές, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα.

15. Ζημιές σε αγωγούς, υπόγειες και εναέριες εγκαταστάσεις.

16. Υπεργολάβους ή άτομα, μη εξαρτώμενα από τον Ασφαλισμένο, των οποίων όμως την

εργασία επωφελείται αυτός κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του όπως αυτή

περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Claims Made Form

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά

τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση καλύπτει ευθύνη

έναντι τρίτων για αποζημίωση ζημιών, οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα που συνέβησαν

για πρώτη φορά μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια

ισχύος του Ασφαλιστηρίου, και για τα οποία συμβάντα ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος

έχει υποβάλει απαίτηση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου προς την
Εταιρία.

Ανεντιμότητα Υπαλλήλων

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά

τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν επασφάλιστρο, η

ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτει ευθύνη έναντι τρίτων που προκύπτει από κάθε

απαίτηση που εγείρεται εναντίον του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια

ισχύος όπως αυτή προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης λόγω ανέντιμης, δόλιας, ποινικής ή

κακόβουλης πράξης ή παράλειψης κάποιου πρώην ή νυν υπαλλήλου του Συμβαλλόμενου ή και
Ασφαλισμένου, με την επιφύλαξη ότι:

α) δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε άτομο που έχει διαπράξει ή ανεχθεί αυτή την

ανέντιμη, δόλια, ποινική ή κακόβουλη πράξη ή παράλειψη και

β) ότι τα πληρωτέα ποσά σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αφορούν μόνο στο πλεονάζον

υπόλοιπο σε σχέση με τα ποσά που ανακτώνται από ανέντιμα ή δόλια άτομα.

Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για παρούσα επέκταση κάλυψης αναγράφεται στον Πίνακα
Ασφάλισης και δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας.

Απώλεια Εγγράφων

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά

τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν επασφάλιστρο, η

ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτει ευθύνη έναντι τρίτων εάν κατά την διάρκεια
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ασφάλισης ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος ανακαλύψει ότι κάποια έγγραφα (όπως

προσδιορίζονται παρακάτω), που ανήκουν σε τρίτους και βρίσκονται υπό τη φροντίδα ή τον

έλεγχό του κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων του, έχουν καταστραφεί, φθαρεί,

τοποθετηθεί σε άγνωστο μέρος ή απωλεσθεί και δεν μπορούν να εντοπιστούν μετά από
προσεκτική αναζήτηση, η Εταιρία αποζημιώνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για:

τη νομική του ευθύνη έναντι τρίτων ως συνέπεια της καταστροφής, φθοράς, άγνωστης

τοποθέτησης ή απώλειας των εγγράφων αυτών, και

το κόστος των υλικών, της εργασίας γραφείου και του χρόνου που αφιερώθηκε

υποχρεωτικά για την αναπαραγωγή ή την ανασύνθεση των πληροφοριών ή την

αντικατάσταση ή την επαναφορά αυτών των εγγράφων.

 
Ορισμός
Ο όρος «έγγραφα» σημαίνει: πράξεις, διαθήκες, συμφωνίες, χάρτες, σχέδια, αρχεία, βιβλία,

επιστολές, πιστοποιητικά, έντυπα και έγγραφα οποιασδήποτε φύσης, χειρόγραφα, έντυπα ή

αναπαραχθέντα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (εκτός από τίτλους ομολόγων, χαρτονομίσματα,
χαρτονομίσματα συναλλάγματος και τίτλους προς διαπραγμάτευση).

 
Εξαιρέσεις
Εξαιρείται από την κάλυψη και δεν αποζημιώνεται ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος για
ευθύνη, κόστος ή έξοδα:

1. αναφορικά με ηλεκτρονικά αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών (computers),

2. για τα οποία ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με

το Ασφαλιστηρίου εκτός από την παρούσα επέκταση κάλυψης,

3. που είναι αποτέλεσμα φθοράς ή σταδιακής επιδείνωσης, η οποία προκαλείται από τις

κλιματικές ή ατμοσφαιρικές συνθήκες ή από ακραίες θερμοκρασίες,

4. λόγω παρουσίας μαγνητικής ροής ή λόγω απώλειας μαγνητισμού.

 
Όροι
1. Το όριο ευθύνης για αυτή την επέκταση κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και

δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας.

2. Κάθε απαίτηση για κόστη και έξοδα που προκλήθηκαν από τον Συμβαλλόμενο ή και

Ασφαλισμένο κατά την αντικατάσταση ή την ανασύνθεση εγγράφων τεκμηριώνεται από

νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις) που ελέγχονται και εγκρίνονται από αρμόδιο πρόσωπο,

που ορίζει η Εταιρία με την έγκριση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου.

Συκοφαντική Δυσφήμιση

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά

τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν επασφάλιστρο, η

ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτει ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιά, κόστη και

έξοδα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε καταγγελίας

κατά του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου στη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης για
Συκοφαντική Δυσφήμιση δια έγγραφου ή προφορικού λόγου από:

α) τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, ή

β) οποιονδήποτε υπάλληλο του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, ή

γ) οποιονδήποτε διευθυντή του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου

κατά την πραγμάτωση της δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου όπως
προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για αυτή την επέκταση κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα
Ασφάλισης και δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
 
 
 

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διεύθυνση : ΑΧΑΡΝΩΝ 29

 104 39  ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. : 099032103

 

Στοιχεία Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο : Αστικής Ευθύνης

Ασφαλισμένος : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

Αριθμός Ασφαλιστηρίου : 12006072

Ημερομηνία Έκδοσης : 23/03/2021

Ημερομηνία Οφειλής : 23/03/2021

 

Ανάλυση Ασφαλίστρων  από  06/03/2021  έως  06/03/2022                                         Ευρώ

Ασφάλιστρα 95.931,88

Δικαίωμα Ασφαλιστηρίου 19.186,38

Φόρος Ασφαλίστρων 15% 17.267,74

Συνολικά Ασφάλιστρα 132.386,00

 
 
Το παρόν έχει θέση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών
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Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νοµικά δεσµευτική προσφορά και σύµφωνα µε τον ν. 4364/2016, άρθρο 150 πρέπει να 
παραδοθεί πριν τη σύναψη της ασφάλισης.

Η παροχή των πληροφοριών του παρόντος εντύπου δεν συνεπάγεται υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να αποδεχθεί 
την Αίτηση Ασφάλισης/ Προσφορά ή τη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης.

Στοιχεία για την Εταιρία

Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας: Generali Hellas Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία,

Μέλος του Οµίλου Generali 

Νοµική Μορφή: Ανώνυµη Εταιρία

Σκοπός: Διενέργεια ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων 

Κράτος-Μέλος Καταγωγής: Ελλάδα

Διεύθυνση Έδρας: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, 11743 Αθήνα, Τηλ.: 2108096100, Fax: 2108096368, 
www.generali.gr

H GENERALI HELLAS AΑE έχει την υποχρέωση να δηµοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση για τη φερεγγυότητα 
και την οικονοµική της κατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν. 4364/2016 η οποία τίθεται στη διάθεση 
του Συµβαλλόµενου µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: www.generali.gr

Εφαρµοστέο Δίκαιο

Το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο είναι το Ελληνικό. Για οποιαδήποτε 
διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ της Εταιρίας και του Συµβαλλόµενου, του Δικαιούχου ή όποιου άλλου 
προβάλλει αξίωση σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο κατά τόπο αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια 
της Αθήνας.

Φορολογικό Καθεστώς

Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το συγκεκριµένο τύπο ασφαλιστηρίου ορίζεται από τη φορολογι-
κή νοµοθεσία (ν. 4172/2013) όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης Διαφόρων Παραπόνων των Ασφαλισµένων

Το γραπτό παράπονο υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση της φόρµας Υποβολής Παραπόνου µε e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@generali.gr, µέσω Fax στον αριθµό: 210 8096378, ταχυδροµικά στη διεύ-
θυνση Generali Hellas AΑE Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, 11743 Αθήνα, για τη διασφάλιση δίκαιης και άµεσης 
αντιµετώπισης του παραπόνου µε αποστολή απάντησης στα νοµικά χρονικά όρια, και το αργότερο σε 
πενήντα (50) ηµέρες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο 
ασφαλισµένος διατηρεί κάθε δικαίωµα να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για εξωδικαστική λύση όπως 
ενδεικτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και δεν διακόπτεται η παραγραφή 
των αξιώσεών του για προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Ενηµερωτικό Έντυπο Γενικών Ασφαλίσεων 
(όπως ορίζεται στο άρθρο 150 του ν. 4364/2016)  
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